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Zadeva: VABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZDELAVO NAČRTA Z UKREPI ZA 
TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE GRADIŠČ/KAŠTELIRJEV TER PRIPRAVO 
KONCEPTA, ZASNOVE IN TEMELJNIH DOKUMENTOV ZA VZPOSTAVITEV/ 
USTANOVITEV KONZORCIJA ZA GRADIŠČA/KAŠTELIRJE    
 
1. Uvod 
Poziv se izvaja skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) po postopku za oddajo javnih 
naročil za blago in storitve do vrednosti 20.000,00 EUR brez DDV v okviru projekta KAŠTELIR - 
Prazgodovinska gradišča in etnobotanika za trajnostni turizem in razvoj podeželja – od Krasa (preko 
Brkinov, Čičarije in Istre) do Kvarnerja, ki je sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija – Hrvaška.  
Aktivna izvedba projekta se je začela 1. 10. 2018. Rdečo nit projekta predstavljajo ostanki gradišč 
(kaštelirjev), te danes prezrte kulturne dediščine, ki izhaja iz prazgodovinskega obdobja (iz bronaste 
in železne dobe – t.j. 2. in 1. tisočletja pr. n. št.). Njihova presenetljiva gostota na širšem območju 
Primorske, Istre ter Kvarnerja priča o skupnih naravnih danostih in skupni zgodovini ter enovitosti 
tega območja v prazgodovini. Z zaraščanjem gradišč, izseljevanjem lokalnega prebivalstva ter izgubo 
tradicije in povezav s starodavno preteklostjo, pa se izgublja tudi znanje o takrat rastočih rastlinah 
tega območja in njihovi uporabi. Zato je glavni namen projekta aktivno ohranjanje dediščine gradišč, 
in sicer z njihovim ovrednotenjem, zaščito, oživitvijo ter promocijo. S projektom želimo obuditi tudi 
starodavno povezanost ljudi z rastlinami in jo tako predstaviti za sodobni čas, da bo služila 
trajnostnem čezmejnem turizmu, razvoju podeželja in sonaravnemu ravnanju z okoljem. 
 
Drugi podatki o projektu: 
Prednostna os programa: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov 
Programski specifični cilj: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma 
Začetek in trajanje projekta:  od 1. 10. 2018, trajanje 30 mesecev 
Skupna vrednost projekta:  1.416.321,03 EUR 
Število partnerjev : 8 (4 slovenski  in 4 hrvaški) 
 
Gradišča so enako kot vsa druga kulturna dediščina zaščitena z zakonom o varovanju kulturne 
dediščine. Prepovedano je nestrokovno poseganje vanje. Prav zato mora biti ta občutljiva kulturna 
dediščina, ki je trenutno v veliki meri prepuščena propadanju - medtem ko v nekaterih državah 
turizem sloni prav na takšnih kulturnih spomenikih (ki so celo mlajši od obravnavanih), ki pa jih je 
treba „zaščititi“ pred škodljivimi posegi. Z namenom zaščite te kulturne dediščine in hkratne oživitve 
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prezentacije ter promocije, bodo v projektu izdelani upravljavski načrti, kot je v nadaljevanju v tem  
vabilu opisano.  
 
2. Vabilo k sodelovanju 
K sodelovanju so vabljena podjetja, s.p., zavodi, ipd. s kompetencami s področij priprave 
konservatorskih/upravljavskih načrtov za kulturno dediščino ter področij, ki se ukvarjajo s 
prezentacijo kulturne dediščine za turistične namene - upravljanje omenjene kulturne dediščine na 
prostem in njihova vključitev v javno življenje in turizem. V primeru, da so ponudniki posamezniki, 
morajo imeti vsaj 5-letne izkušnje z delom v organizacijah, ki se ukvarjajo s turizmom.  Ponudniki 
morajo ponudbi priložiti reference, s katerimi dokazujejo, da izpolnjujejo navedene pogoje.  
 
V primeru, da ponudniki ne izpolnjujejo pogoja iz prejšnjega odstavka, se šteje, da njihova ponudba 
ni popolna in se jo iz nadaljnjega postopka izloči kot neustrezno.  
Izvajalci ne morejo biti predstavniki naročnika ali projektnega partnerja. 
 
3. Obseg storitve 
Storitev obsega naslednje naloge/dosežke: 
 
3.1 NAČRT Z UKREPI ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE GRADIŠČ/KAŠTELIRJEV  
Načrt mora biti pripravljen tako, da bo zadostil pogojem po opisu iz prijavnice projekta: 
»Osnove/izhodišča za upravljavske načrte bodo izdelana za vsakega od 4 gradišč, nato bo na tej 
podlagi izdelan vzorčni predlog načrta, ki ga bo mogoče uporabiti tudi za druga gradišča. Pri pripravi 
vzorčnega upravljavskega načrta, ki bo dvojezičen, bodo sodelovali strokovnjaki iz različnih 
področij, ki sicer pripravljajo konzervatorske načrte in bodo proučili tudi  možnosti za vključitev 
upravljanja teh kulturnih spomenikov na prostem v javno življenje in turizem«.  
 
OBVEZNI SESTAVNI DELI NAČRTA UPRAVLJANJA:  
 
1 UVOD  

1.1 Pojmi  
1.2 Načrt upravljanja in njegova vloga – splošne opredelitve 

2 UPRAVLJAVEC IN NJEGOVA VLOGA  
3 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO NAČRTA UPRAVLJANJA KULTURNEGA SPOMENIKA     
   TER PRAVNE PODLAGE 
4 OPIS IN OCENA STANJA SPOMENIKA 
5 POMEN ZGODOVINSKIH PREGLEDOV DOSEDANJIH DEL – SPLOŠNO 
6 RAZUMEVANJE SPOMENIKA IN NJEGOVIH VREDNOT 
7 RANLJIVOST IN OGROŽENOST Z USMERITVAMI ZA OHRANJANJE IN    
   VAROVANJE SPOMENIKA (SWOT ANALIZA) 
8 VIZIJA IN CILJI RAZVOJA SPOMENIKA 
9 IZVEDBENI NAČRT 
10 NAČRT DEJAVNOSTI S FINANČNIM OKVIROM  
11 KAZALNIKI IN NAČIN SPREMLJANJA IZVAJANJA DEJAVNOSTI 
12 ROK VELJAVNOSTI NAČRTA, NAČIN DOPOLNJEVANJA 

 
VIRI IN LITERATURA  
PRILOGE  
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Pri izvedbi te naloge mora ponudnik/izvajalec upoštevati vse v projektu že izvedene aktivnosti v 
povezavi s tem dosežkom in sicer zasnove za upravljavski načrt konkretnega gradišča, ki jih je PP 
IRRIS predal PP Občini Izola in na podlagi katerih je slednji v sodelovanju s PP IRRIS izdelal 
upravljavski načrt za konkretno gradišče. Naročnik bo ponudniku/izvajalcu predal omenjeni načrt, ki 
mora biti sestavni del vsebin upravljavskega načrta kot je opredeljen v tem vabilu.  
 
3.2 KONZORCIJ ZA GRADIŠČA/KAŠTELIRJE 
Pripravljene morajo biti strokovne podlage – KONCEPT, ZASNOVE IN TEMELJNI DOKUMENTI 
ZA VZPOSTAVITEV/ustanovitev konzorcija za gradišča/kaštelirje, kot izhaja iz prijavnice projekta: 
»Konzorcij bo ustanovljen z namenom da bo združil znanje različnih deležnikov povezanih z gradišči. 
Zasnovan bo neprofitna skupnost s sedežem v Štanjelu, sestavljali pa ga bodo predstavniki strokovne 
javnosti, ljubiteljski raziskovalci, občine v SI in HR in drugih državah, v katerih se nahajajo tovrstni 
registrirani kulturni spomeniki in so zainteresirani za sodelovanje, ohranjanje, upravljanje gradišč, ter 
zasebniki in podjetniki s poslovnimi idejami (npr. Zavod Krasen Kras), vaške skupnosti z območja 
gradišč in drugi zainteresirani posamezniki. Konzorcij bo zasnovan na način, da bodo v njegovih 
ustanovnih aktih predvidena srečanja z osrednjimi predavanji in strokovnim vodenjem na terenu 
najmanj 2x letno. Konzorcij bo med drugim tudi dajal pobude, izdajal publikacije in sodeloval pri 
pripravi dogodkov povezanih s tovrstno dediščino – npr. festivalov. Njegova naloga bo tudi 
poglabljanje znanj, ki je dosegljivo o gradiščih in življenju tistega časa, zaščita te zapuščine, 
izobraževanje/usposabljanje, promocija in prezentacija – v turistične namene in sicer na celotnem 
projektnem območju«. 
 
Pri izvedbi te naloge mora ponudnik/izvajalec upoštevati vse v projektu že izvedene aktivnosti v 
povezavi z konzorcijem in sicer predvsem Pismo o nameri za ustanovitev konzorcija iz 1.Dneva 
kaštelirjev v Štanjelu nov. 2018 ter primere dobre prakse pri ustanavljanju podobnih konzorcijev na 
področju varovanja in promocije kulturne dediščine. 
******************************************************************************** 
Po izvedbi nalog iz 3. točke mora ponudnik/izvajalec:  
- izdelati POROČILO O DELU ter priložiti dokazilo o opravljenem delu – izdelan načrt upravljanja 
in koncept za ustanovitev konzorcija ter dokazilo o izvedbi delavnic – vse skladno z zgoraj 
navedenimi zahtevami,  
- izdelati kratek POVZETEK REZULTATOV iz 3.1 in 3.2 točke, in sicer na 2 straneh A4 formata, 
kot tudi PREDSTAVITEV v PowerPoint-u, Prezi-ju ali na drug sodoben način predstavitve, ki bo 
uporabna za usposabljanja deležnikov, 
- izvesti najmanj dve 2 URNI DELAVNICI – predstavitev rezultatov za vsako od nalog (rezultatov 
izvedenih dosežkov) iz točke 3.1 in 3.2, 
o čemer se napiše primopredajni zapisnik. 
 
4. NAČIN IZVAJANJA STORITVE  
Izbrani ponudnik bo izvedbo storitve usklajeval z osebo, ki bo s strani PP IRRIS določena kot 
kontaktna oseba. Ta mu bo nudila vse potrebne podatke, dokumentacijo itd. Ponudnik/izvajalec mora 
naročniku sproti posredovati predloge vsebin ter ga obveščati o postopkih, v zvezi s pripravo 
strategije in smernic. Pred dokončanjem storitve mora izvajalec naročniku, upoštevaje roke za 
dokončanje celotne storitve, v potrditev posredovati zadnjo različico dokumentov, na katero je 
naročnik zavezan podati pripombe v 8 dneh oz. se z izvajalcem uskladiti ter po tem koraku dokončno 
potrditi vsebine. 
Ponudnik lahko dodatne informacije o vsebini storitve, ki je predmet tega zbiranja ponudb, pridobi 
preko e-pošte: irris@irris.eu 
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5. VSEBINA PONUDBE 
Ponudba naj obsega: 
- podatke o ponudniku ter dokazila o referencah, kot je določeno v 2.točki tega povpraševanja, 
- ceno za aktivnosti iz 3. točke (cena naj bo navedena v EUR, brez in z davkom na dodano vrednost 
– DDV). 
 
Ponudba naj bo oddana na priloženih obrazcih, podpisana in v primeru oddaje preko e-pošte tudi 
skenirana. Ponudnik lahko ponudbi, poleg obveznih obrazcev, ki so sestavni del tega povpraševanja, 
priloži dodatne vsebine (npr. specifikacijo ponudbe ipd.. 
 
6. MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA  
Izbrana bo ponudba, ki bo skladna z vsemi zahtevami naročnika in katere ponudnik bo ponudil 
najnižjo ceno. 
 
7. ROK ZA ODDAJO PONUDBE  
Rok za oddajo ponudbe je 20. 07. 2020. Ponudbo pošljite po e-mailu na naslov: irris@irris.eu ali po 
pošti na naslov: Čentur 1F, 6273 Marezige. 
 
8. ROK ZA IZDELAVO STORITVE  
Storitev mora biti v celoti izvedena do 30. 9. 2020. V primeru izrednih okoliščin se lahko na predlog 
naročnika rok izvedbe nalog oz. posamezne naloge iz te ponudbe podaljša, kar se dogovori s 
posebnim dogovorom med naročnikom in ponudnikom oz. izvajalcem.  
 
9. PONUDBENA CENA, IZSTAVLJANJE RAČUNOV IN ROK PLAČILA 
V ponudbeno ceno morajo biti vključeni tudi stroški prihodov na usklajevalne sestanke na sedež 
naročnika in na ostale lokacije, ki so potrebne za izvedbo storitve. 
 
Ponudnik s podpisom potrjuje, da je seznanjen, da bo izbrana ponudba, ki bo skladna z zahtevami 
naročnika in bo vsebovala najnižjo ceno. 
 
Izvajalec po opravljeni storitvi izstavi e-račun na katerem mora biti obvezno navedeno "Projekt 
Kaštelir, sofinancira ESRR - program Interreg V-A SI-HR". 
 
Rok plačila je 8 dni po prejemu računa. 
 
10. OBVESTILO O IZBIRI 
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni po e-pošti (e-naslov je potrebno navesti v ponudbi) najkasneje v 
5-ih delovnih dneh po roku za oddajo ponudb. 
 

Inštitut IRRIS 
Darko Darovec 

Direktor 
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VABILO K ODDAJI PONUDBE ZA  
IZDELAVO NAČRTA Z UKREPI ZA TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE 

GRADIŠČ/KAŠTELIRJEV TER PRIPRAVO KONCEPTA, ZASNOVE IN TEMELJNIH 
DOKUMENTOV ZA VZPOSTAVITEV/ USTANOVITEV KONZORCIJA ZA 

GRADIŠČA/KAŠTELIRJE - v okviru projekta z akronimom »KAŠTELIR« - PROGRAM 
SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 

 
 

1. Podatki o ponudniku 
NAZIV PONUDNIKA:  

 
NASLOV PONUDNIKA:  

 
KONTAKTNA OSEBA:  

 
ELEKTRONSKI NASLOV:  

 
MOBILNI TELEFON:  

 
DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:  

 
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:  

 
 
 
2. Vrednost ponudbe 
V skladu s povabilom k  oddaji ponudbe ponujamo izvedbo navedenih storitev po naslednji ceni: 
 
PONUDBA ZA POVPRAŠEVANJE 3.1: 

CENA BREZ DDV _____________________ EUR; DDV ____________ EUR; 

CENA Z DDV ________________  EUR 
 
PONUDBA ZA POVPRAŠEVANJE 3.2: 

CENA BREZ DDV _____________________  EUR; DDV ____________ EUR; 

CENA Z DDV ________________  EUR 
 
PONUDBA ZA POVPRAŠEVANJE  - SKUPAJ: 

CENA BREZ DDV _____________________  EUR; DDV ____________ EUR; 

CENA Z DDV ________________  EUR 
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IZJAVA PONUDNIKA: 
 

1. Strinjamo se s pogoji iz tega povabila k oddaji ponudbe. 
2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, 

ki jih bo prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvedbe 
naročila ponudniku ne bodo povrnjeni nobeni stroški v zvezi z 
izdelavo ponudb. 

3. Ponudbo smo pripravili in storitve bomo izvajali v skladu s 
predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, 
ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti 
bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri 
delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji. 

4. V celoti sprejemamo pogoje, navedene v povabilu k oddaji ponudb, 
pod katerimi dajemo svojo ponudbo.  

5. Ponujene cene vključujejo vse davke, prispevke in druge dajatve 
ter vse stroške, povezane z izvedbo storitev. 

6. Zagotavljamo, da imamo na voljo ustrezna tehnična sredstva za 
izvedbo predmeta naročila in da bomo zagotovili izvedbo v 
ponujenem roku.  

7. Po izvedbi naloge iz tega povabila se zavezujemo prenesti na 
naročnika vse materialne avtorske pravice v zvezi z avtorstvom 
dela – rezultata tega povabila oz. naše ponudbe. Naročnik lahko 
nastalo delo časovno in prostorsko neomejeno izkorišča, brez 
kakršnihkoli obveznosti do nas kot ponudnika/izvajalca 
(izključni prenos vseh materialnih avtorskih pravic iz 22. čl. 
ZASP ter hkratni brezpogojni prenos pravice do nadaljnjega 
prenosa v smislu 78/1 člena istega zakona). 

8. Po zaključku storitve se zavezujemo pripraviti poročilo o 
opravljeni storitvi.  
 

Ponudbi so priložena dokazila o referencah in izkušnjah iz 2. točke 
tega povabila.  
 
 
Kraj in datum 
 

  Ponudnik 
Žig in podpis 

 
 
 


